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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Одним із актуальних завдань вітчизняної 

компаративістики є вивчення творчості українських письменників у світовому 

контексті з метою виявлення закономірностей загального розвитку літературного 

процесу та з'ясування їхніх національних особливостей.  

ХХ століття як період глобальних катаклізмів та подій планетарного 

масштабу плідно представлений у літературі різноманіттям стилів, жанрів та 

літературних течій. Особливу увагу дослідників привертають письменники, чиї 

твори вважаються художніми «документами доби». Одними з найяскравіших 

національних авторів міжвоєнного та повоєнного періоду ХХ століття є українець 

Іван Багряний (творчий псевдонім Івана Лозов'ягіна, 1906-1963) та британець 

Джордж Орвелл (справжнє ім'я Ерік Артур Блер, 1903-1950).  

Творчість цих письменників стала відповіддю на соціально-політичні 

катаклізми, зокрема на тоталітаризм, колоніалізм і нацизм, тому її розглядають 

передусім у контексті антитоталітарного дискурсу. Спадок Івана Багряного 

вивчається поряд з доробком відомих авторів української еміграції, а також у 

порівнянні з творами О.Солженіцина. Його позиціонують як автора із глибокою 

українською ідентичністю, який, як і Джордж Орвелл, постає речником свого 

покоління, носієм ідеї глибокої гуманності, а його твори є своєрідним гімном 

гідності та волі. На пострадянському просторі Джорджа Орвелла сприймають 

передусім як антиутопіста (О. Звєрєв, В. Недошивін, Ю. Жаданов). У вітчизняній 

компаративістиці творчість автора розглядалася лише у зіставленні зі спадщиною 

М. Рудницького (О. Боднар), а у світовому масштабі його твори порівнюють із 

літературним спадком А. Камю, О. Замятіна, О. Гакслі та інших.  

Актуальність цього дослідження полягає не лише в зіставленні творів Івана 

Багряного та Джорджа Орвелла як виразників антитоталітарної ідеї. Обидва 

письменники висвітлюють фундаментальне поняття «вільної людини», яке 

пережило серйозну трансформацію під впливом антигуманних режимів. «Волі» як 

одній із базових потреб людини присвячені багато праць філософів та 

літературознавців (М. Бердяєв, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Е. Фромм, В. Миронов). 

Синхронність звернення Івана Багряного та Джорджа Орвелла до питання свободи 

та формування в їхніх творах авторських концепцій «вільної людини» є яскравим 

свідченням актуальності вказаної проблематики, особливо з урахуванням того 

факту, що Іван Багряний та Джордж Орвелл є вихідцями із протилежних таборів – 

соціалістичного і капіталістичного відповідно.  

Порівняльне вивчення творчого доробку Івана Багряного та Джорджа 

Орвелла, зокрема компаративне дослідження їхніх концепцій «вільної людини», 

розкриває широкий спектр можливостей для виявлення нових граней творчості 

письменників. Зіставлення Івана Багряного та Джорджа Орвелла як національних 

авторів із подібними світоглядно-філософськими основами творчості дає змогу 

говорити про схожі закономірності розвитку англійської та української літератур 

ХХ століття та про імплементацію загальноєвропейських тенденцій у національні 

літератури, що і визначає актуальність дослідження. 



Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано в руслі наукової проблематики кафедри світової літератури і 

порівняльного літературознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» в межах комплексної теми «Літературний 

процес та творча індивідуальність письменника: компаративний аспект» 

(державний реєстраційний номер 0112U000597). Тему дисертації ухвалено вченою 

радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(протокол № 2 від 28 грудня 2012 р.) 

Мета роботи – окреслити виміри концепції «вільної людини» у творчості 

Івана Багряного та Джорджа Орвелла і розкрити художню специфіку її літературної 

реалізації задля виявлення типологічних збігів і розбіжностей. 

Основними завданнями є:  

 обґрунтувати світоорієнтаційну спорідненість творчості Івана Багряного та 

Джорджа Орвелла в літературно-критичній рецепції, визначити підстави для 

їх типологічного зіставлення;  

 порівняти трактування «свободи слова» та «свободи автора» в літературно-

критичних і публіцистичних виступах Івана Багряного та Джорджа Орвелла 

як важливого елементу їхньої концепції «вільної людини»; 

 виявити спільні та відмінні риси в інтерпретації письменниками національної 

свободи як складової концепції «вільної людини» на матеріалі їхньої 

публіцистики; 

 визначити авторське трактування ролі соціальної свободи в житті людини та 

її місце в концепції «вільної людини» Івана Багряного і Джорджа Орвелла; 

 дослідити типологічні збіги і розбіжності в реалізації концепції «вільної 

людини» в поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла;  

 розглянути поетикальні особливості втілення концепції «вільної людини» в 

поезії та прозі Івана Багряного і Джорджа Орвелла; 

 окреслити типологічні спільності та відмінності в реалізації концепції 

«вільної людини» через парадигми традиційних образів романістики Івана 

Багряного і Джорджа Орвелла. 

Об'єктом дисертаційної роботи є публіцистична і художня спадщина Івана 

Багряного та Джорджа Орвелла, а саме публіцистичні твори українського 

письменника, його доповіді, статті, есе, поетичні збірки «До меж заказаних», «У 

поті чола», «Золотий бумеранг», поеми «Скелька», «Аvе Маrіа», «Антон Біда, 

Герой Труда», романи «Сад Гетсиманський», «Тигролови», «Людина біжить над 

прірвою», «Маруся Богуславка», повість «Огненне коло» та повість-вертеп 

«Розгром», а також публіцистика британського автора, його літературно-критичні 

статті, есе, поезії, романи «Донька священика» («A Clergyman’s Daughter»), «Дні в 

Бірмі» («Burmese Days»), «Повернення в Каталонію» («Homage to Catalonia»), «За 

межею в Парижі та Лондоні» («Down and Out in Paris and London»), «Дорога до 

Віган Піер» («The Road to Wigan Pier»), «За ковтком повітря» («Coming Up for 

Air»), «Нехай цвіте аспідістра» («Keep the Aspidistra Flying»), «1984» («Nineteen 

Eighty-four») та «Ферма тварин» («Animal Farm»).  



Предметом є порівняльно-типологічне дослідження концепції «вільної 

людини», що реалізується в публіцистичних і художніх творах Івана Багряного та 

Джорджа Орвелла.  

Теоретико-методологічна та історико-літературна база. Концепція роботи 

формувалася під впливом компаративістичних праць А. Балакян, Ч. Бодунде, 

М. Галіка, К. Гільєна, А. Діма, Д. Дюришина, Д. Каллера, Е. Касперського, 

Е. Кушнер, А. Маріно, Г. Ремака, П. Свіггерса, Д. Фоккеми, Т. Цепетнека, Р. Чоу, а 

також О. Брайко, В. Будного та М. Ільницького, Л. Грицик, Р. Гром'яка, 

В. Матвіїшина, Д. Наливайка, Л. Оляндер. Теоретико-літературознавчою базою 

дисертації стали праці В. Бауера, М. Бахтіна, О. Бердника, О. Білецького, 

П. Білоуса, О. Галича, Р. Гром'яка, Н. Зборовської, І. Качуровського, Ю. Коваліва, 

І. Козлика, Н. Копистянської, С. Луцак, Н. Мафтин, М. Моклиці, В. Назарця, 

С. Павличко, І.Папуші, О. Селіванової, К. Сент-Бева, І. Тена, А. Ткаченка, 

М. Ткачука, Н. Ференц, М. Хороб, С. Хороба. Філософське обґрунтування 

проблеми знайшло відображення в роботах М. Бердяєва, А. Камю, 

В. Кохановського, В. Миронова, В. Петрушенко, Ж.-П. Сартра, Е. Фромма, 

М. Шеллера, Р. Штайнера. Досліджуючи біографічний і художній матеріал, 

спираємося на розвідки закордонних та українських дослідників творчості Івана 

Багряного (М. Балаклицький, І. Дзюба, М. Жулинський, Г. Костюк, Ю. Лавріненко, 

Г. Подоляк, М. Сподарець, О. Тарновський, В. Чекаліна, В. Чорний, Ю. Шерех, 

О. Шугай та ін.) та Джорджа Орвелла (О. Боднар, Г. Боукер, Ю. Жаданов, 

О. Звєрєв, Д. Кавендіш, Д. Керр, Б. Крік, Е. Ларкін, В. Недошвін, Дж. Родден, 

Л. Саундерс, Д. Тейлор, Н. Чаликова та ін.). 

У роботі використовуються такі методи дослідження, як біографічний (у 

процесі вивчення особливостей життєвих шляхів Івана Багряного і Джорджа 

Орвелла та їх впливу на творчість письменників), описовий та герменевтичний (під 

час опрацювання наукових розвідок і творів авторів, зокрема тлумачення текстів 

художніх творів), порівняльно-типологічний (при окресленні спільних та відмінних 

рис в авторському трактуванні поняття «волі» та концепції «вільної людини»), 

історико-літературний та культурно-історичний (під час опрацювання 

методологічної, теоретичної та джерельної бази, розгляду творів авторів як 

«документальних» свідчень своєї епохи), зіставний і контекстуальний методи (для 

вивчення та з'ясування особливостей авторського трактування базових понять 

«воля/свобода» і концепції «вільної людини»), психологічний (для дослідження 

типологічних подібностей, зумовлених психологічними особливостями авторських 

персонажів), а також методи аналізу та синтезу (з метою опрацювання 

теоретичного і практичного матеріалу для оформлення основних висновків). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше проаналізована і 

типологічно зіставлена творча спадщина Івана Багряного та Джорджа Орвелла з 

метою виявлення концепції «вільної людини» в компаративному аспекті. 

Доводиться, що саме творче переосмислення письменниками поняття «вільної 

людини» як антропологічної проблеми відіграло визначальну роль в ідейно-

художньому спрямуванні їх творчості.  



У рамках типології виявлено своєрідність інтерпретації письменниками 

концепту «воля» в конкретних історичних обставинах та специфіку його художньої 

реалізації у форматі антитоталітарного дискурсу авторів. Компаративне вивчення 

творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла як яскравих представників 

національних літератур дає змогу з'ясувати місце і роль порушеної ними 

проблематики в загальноєвропейському літературному процесі ХХ століття. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в 

розширенні контексту українських компаративних студій та визначенні ролі 

української літератури в загальнолітературних процесах ХХ століття. Матеріали 

дослідження можуть бути використані для розробки курсів історії зарубіжної та 

української літератур ХХ століття, постколоніальної критики та критики 

літературної доби тоталітаризму, а також у роботах, пов'язаних безпосередньо із 

творчістю Івана Багряного та Джорджа Орвелла. 

Особистий внесок здобувача. За характером виконання робота є 

одноосібним дослідженням. Теоретичні та практичні результати отримані 

самостійно.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

викладені в доповідях на всеукраїнських науково-практичних конференціях 

«Літературний процес: структурно-семіотичні площини» (м. Київ, 2012 р.), ІІІ 

Султанівські читання Актуальні проблеми літературознавства в компаративних 

вимірах (м. Івано-Франківськ, 2013 р.), «Українська повстанська армія – феномен 

вітчизняної і світової історії ХХ ст.» (м. Івано-Франківськ, 2013 р.), на міжнародних 

наукових конференціях «Що водить сонце й зорні стелі»: поетика любові в 

художній літературі» (м. Бердянськ, 2012 р.) і «Польські, білоруські, російські та 

українські літературні зв’язки» (м. Луцьк, 2013 р.), Міжнародній заочній науково-

практичній конференції «Филология, искусствоведение и культурология: 

тенденции развития» (Росія, м.  Новосибірськ, 2013 р.), ХІ Міжнародній 

поетологічній конференції Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича «Біографія як текст» (м. Чернівці, 2014 р.), а також на щорічних 

наукових звітних конференціях Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (2012 – 2014 р.) 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 10 

публікаціях, 6 із яких надруковані у вітчизняних фахових виданнях, 2 – у 

закордонних та 2 – додаткові. 

Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4 розділів, 1 з 

яких теоретичний та 3 практичні, висновків і списку використаних джерел, що 

налічує 357 позицій, з них 135 – англійською мовою. Загальний обсяг роботи – 225 

сторінок, із них 192 сторінки – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі визначено об’єкт та предмет дослідження; обґрунтовано 

актуальність теми, сформульовано мету і завдання роботи; названо методи 

дослідження; окреслено наукову новизну дослідження, з’ясовано теоретично-



прикладне значення дисертації та подано відомості про апробацію її основних 

положень. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні та філософські основи 

дослідження» розглянуто теоретичні питання, пов’язані з визначенням предмету 

дослідження та шляхами його вивчення. У компаративному аспекті окреслено 

особистості письменників, твори яких є основою дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Методологічні засади типологічного підходу в 

компаративістиці» на основі досліджень Е. Касперського, Е. Кушнер, 

Д. Домінгеза та Г. Ремака обґрунтовано роль порівняльного літературознавства як 

міжкультурної дисципліни, що виявляє закономірності загального літературного 

процесу, а також простежено становлення його основних напрямів, зокрема 

типологічного підходу.  

Типологія, як метод пошуку подібностей та відмінностей, отримала новий 

виток розвитку в компаративних студіях останніх десятиліть. Типологічне 

зіставлення відбувається на всіх рівнях літературного процесу, зокрема через 

порівняльне вивчення конкретних творів, цілих творчих доробків, письменницьких 

персоналій, образів, мотивів та ідей, жанрів та стилів. А. Діма, Д. Дюришин, 

В. Будний та М. Ільницький виділяють психологічно-типологічні, історико-

типологічні та літературно-типологічні підстави для компаративного вивчення, 

вирізняючи індивідуальний, соціальний та внутрішньо-літературний фактори 

впливу на літературу. 

Найпопулярнішою складовою типології залишається тематологія, що 

базується на виявленні сходжень та розбіжностей у трактуванні базових 

аксіологічних ідей і уявлень людства. На думку К. Гільєна та А. Маріно, вона 

відкрила простір компаративних студій, далекий від вичерпності, адже реалізується 

не лише в зіставленні тем та авторських позицій, але й на стильовому, жанровому і 

структурному рівнях досліджуваних творів. При цьому право вибору автора, 

основного напряму та практичного матеріалу залишається в дослідника.  

У підрозділі 1.2 «Проблема «волі»: антрополого-філософський аспект» 

доведено семантичну подібність англійських понять «freedom» і «liberty» та їх 

українських відповідників «воля» і «свобода». Літературно-культурні традиції 

вживання цих понять свідчать про їх тісний зв'язок і взаємозамінність у більшості 

випадків, що дає змогу визначити «волю/свободу» основною одиницею 

категоріального апарату дослідження. Т. Ардашева, В. Зернов та Е. Сердюк 

наголошують, що, попри загальну спорідненість, національні особливості 

трактування «волі» є об'єктивною реальністю. Зокрема, у британському розумінні 

воля вважається даністю, тяжіє до матеріалізму і тісніше пов'язана із соціально-

політичною та економічною сферами. Українське трактування передбачає 

необхідність боротьби за неї і характеризується ідеалістичним сприйняттям. 

У загальному філософському аспекті, згідно з дослідженнями О. Петрушенко, 

В. Миронова та П. Кохановського, розрізняють два основні види свободи: 

зовнішню та внутрішню. Класифікація зовнішніх свобод формується відповідно до 

соціальних сфер їх реалізації. Внутрішня свобода людини визначає передусім її 

право на індивідуальність. Саме тому, на думку М. Бердяєва, А. Камю, Ж. Сартра, 



М. Шелера, комплекс внутрішніх свобод є пріоритетнішим у формуванні людської 

особистості. Для базової моделі «вільної людини» у філософії та антропології 

визначальним є гармонійне поєднання зовнішніх і внутрішніх свобод. Втім, 

особливості національного та індивідуального світосприйняття письменників дають 

підстави говорити про авторські інтерпретації поняття «вільна людина», котре 

лягає в основу концепцій «вільної людини». 

Підрозділ 1.3 «Творчі особистості Івана Багряного та Джорджа Орвелла 

як предмет типологічного вивчення» присвячено аналізу критичних підходів до 

творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла у вітчизняній і закордонній критиці. 

На основі праць А. Діма, Г. Ремака та Л. Оляндер обґрунтовано ведення авторами 

непрямого діалогу навколо проблеми свободи, її реалізації та збереження в умовах 

тоталітаризму. 

Творчість Івана Багряного та Джорджа Орвелла розглядається з позицій 

біографізму, адже світоглядна єдність авторів багато в чому визначається їх 

життєвим шляхом. Біографічний паралелізм та автобіографізм як художній засіб 

знаходять свою реалізацію в літературній спадщині письменників, що слугує 

додатковою підставою для їх типологічного зіставлення. 

М. Балаклицький, І. Дзюба, Г. Костюк, Ю. Лавріненко, М. Сподарець, 

Ю. Шерех акцентують на тісному взаємозв'язку громадської позиції Івана 

Багряного та проблематики його творів. Вони доводять фундаментальність поняття 

«воля» в межах гуманістичного спрямування творів письменника. Розвідки 

Г. Боукера, Д. Кавендіша, Б. Кріка, Е. Ларкін, Дж. Роддена, Д. Тейлора висвітлюють 

особистість Джорджа Орвелла як нонконформіста, особливості досвіду та 

світогляду котрого лягли в основу його художніх і публіцистичних творів. При 

цьому проблема свободи визначається як одна із ключових в антитоталітарному 

дискурсі британця. Зіставлення творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла в 

синхронічній площині, виявлення та формулювання концепції «вільної людини» в 

їхніх творах дає змогу говорити про синхронність переосмислення проблеми «волі» 

в національних літературах ХХ століття як закономірність розвитку загального 

європейського літературного процесу. 

У другому розділі «Інтерпретація «волі» в публіцистичній спадщині Івана 

Багряного та Джорджа Орвелла» визначено основні сфери літературно-критичної 

діяльності авторів та їх зв'язок із філософією свободи. Підкреслено типологічні 

подібності у трактуванні національної, соціальної та політичної свобод, 

аргументовано причини типологічних розбіжностей.  

Підрозділ 2.1 «Проблема «свободи автора» та «свободи слова» в 

публіцистиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла» висвітлює можливість 

існування свободи висловлювання в сучасних для письменників умовах. Для Івана 

Багряного і Джорджа Орвелла свободи слова та автора займають особливу нішу в 

системі свобод, оскільки безпосередньо корелюють із її внутрішніми і зовнішніми 

проявами, а також служать показниками демократичності суспільства, а отже, і 

можливості існування вільної людини в ньому. 

У своїх творах Іван Багряний («Слово до читачів», «Думки про літературу», 

«Що робити?» та ін.) та Джордж Орвелл («Чому я пишу», «Свобода парку», «Про 



свободу преси» та ін.) наголошують на прямій залежності свободи слова та автора 

від суспільної цензури і внутрішньої політики держави. На їхню думку, ці права не 

можуть бути повністю реалізовані ані в тоталітарному, ані в демократичному 

суспільстві, адже людина завжди перебуває під впливом суспільних умовностей, 

традицій, політичних чи ідеологічних уподобань, державної політики тощо. 

Типологічний збіг у цьому аспекті проявляється на ідейно-тематичному рівні й дає 

змогу говорити про психологічний паралелізм творчості авторів, які синхронно 

звернулися до тієї ж проблематики. 

Окремо український та британський публіцисти трактують художній твір як 

інструмент реалізації чи обмеження свободи автора. У їхньому розумінні творець 

не має права зловживати свободою слова та повинен співвідносити її із правами 

потенціальних читачів. В інтерпретації Івана Багряного та Джорджа Орвелла 

творчість є втіленням внутрішньої свободи, її звільнюючим фактором у межах, 

встановлених відповідальним автором.  

Характеризуючи свободу автора, Іван Багряний пише про залежне становище 

радянських письменників, творчість яких визначається державною доктриною, 

зокрема курсом на денаціоналізацію («Чому я не хочу вертатись на «родіну»?», 

«Під подвійним пресом», «Пошесть уніфікації», «Маніфестація мерзості», 

«Квадратура кола» та ін.). Він піднімає питання зумисного знищення національної 

літературної еліти соціалістичних республік та жорсткого контролю конформістів. 

Існування «свободи слова» і «свободи автора» в СРСР практично неможливе, що 

ускладнює творчу реалізацію українських письменників як борців за національні 

ідеї та самоствердження. На відміну від Івана Багряного, Джордж Орвелл як 

представник демократичного, хоча й консервативного світу, обстоює повне 

унезалежнення самовираження письменника від зовнішніх впливів, у тому числі 

національних.  

У підрозділі 2.2 «Особливості трактування національної свободи Іваном 

Багряним та Джорджем Орвеллом» увага приділена типологічним подібностям 

та відмінностям авторської інтерпретації ролі національної свободи в житті 

індивіда та її місцю у формуванні концепції «вільної людини», розглядаються 

авторські визначення понять “націоналізм” і “патріотизм”. Останнє Іван Багряний 

та Джордж Орвелл трактують як любов до своєї землі, креативну силу, що дає 

змогу людині реалізовувати власний потенціал на користь нації та вивільняє її 

внутрішню і зовнішню свободу. «Націоналізм» автори сприймають неоднозначно. 

У розумінні британця його значення поширюється на будь-яку ідеологічну 

одержимість індивіда, без обов’язкового національного забарвлення. Для Івана 

Багряного «націоналізм» – це передусім недосконала ідеологія, але він не бачить їй 

кращої альтернативи. Загалом письменники зауважують, що патріотизм реалізує 

волю людини, а націоналізм обмежує її, регламентуючи не лише дії, але й спосіб 

мислення індивіда. 

Питання національної свободи автори розглядають у контексті боротьби 

поневолених народів за незалежність. Втім, Джордж Орвелл сприймає національне 

самоствердження як даність («Лев та Єдиноріг», «Записки про націоналізм», 

«Північ і південь»), а для українського митця воно є предметом прагнень, адже в 



системі цінностей Івана Багряного національна свобода – базова. Більшість його 

публіцистичних творів («Чуєш, світе?», «Дніпро впадає в Чорне море», «2*2=4», 

«Національна ідея і «націоналізм», «Для чого створено УРДП?», «На новий шлях», 

«Чад імперії», «Істерика російського фашизму», «Хто ж могутній заборонить?», 

«До питань стратегії й тактики нашої визвольної боротьби» та ін.) спрямовані проти 

радянської силової політики денаціоналізації та уніфікації не лише українського, 

але й решти народів СРСР.  

Загалом, національна свобода є однією з основоположних у авторських 

концепціях «вільної людини» Івана Багряного та Джорджа Орвелла. Головні 

типологічні збіги в їх національноспрямованій публіцистиці бачимо на 

тематичному, ідейному та стильовому рівнях, у зверненні до суголосних проблем, 

їх подібній інтерпретації, а також використанні схожого стилю та тону, котрий 

змінюється від піднесеного до іронічно-сатиричного.  

Підрозділ 2.3 «Інтерпретація соціальної свободи в публіцистиці Івана 

Багряного та Джорджа Орвелла» висвітлює проблему залежності особистої 

свободи від соціальних та економічних умов. У творах «За межею в Парижі та 

Лондоні», «Дорога до Віган Піер» Джордж Орвелл вивчає життя середнього та 

нижчого класів і доходить висновку, що обмежена соціальними нормами та 

фінансовою неспроможністю особистість не здатна зреалізувати власну свободу дії 

чи почуватись вільною. Це визначає її місце в суспільній ієрархії, регламентує 

поведінку, перешкоджає духовній еволюції, а отже, і внутрішньому звільненню. 

Автор зокрема наголошує на моральному аспекті ситуації, коли основною 

проблемою людини стає боротьба за виживання («Лев та Єдиноріг», «Північ та 

південь» та ін.). Також Джордж Орвелл зображає абсолютно вільну в певному 

розумінні людину, котра, опинившись на самому дні, починає ігнорувати зовнішні 

умовності і керується лише власними правилами. Втім, на його думку, подібна воля 

часто перетворюється на сваволю. 

Проблему соціальної та економічної свобод Іван Багряний висвітлює 

передусім через критику і заперечення радянської системи визиску. Автор 

наголошує на державному обмеженні свободи не лише індивіда, а й соціуму. Він 

звертає увагу на перетворення системою благородної праці у трудову повинність та 

спосіб контролю суспільства («Без завивання в папірчики», «Діло честі, діло 

слави», «Апологетика ідейного роззброєння і наша відсіч» та ін.). Також автор 

висвітлює проблему «зрівнялівки» та примусового знеосіблення цілих соціальних 

верств у рамках ідеології створення «однорідного радянського народу» («Наша 

правда», «Чому я не хочу вертатись на «родіну»?», «Національна ідея і 

«націоналізм», «Під подвійним пресом», «Черевик», «Бідна Ніна» та ін.). На 

відміну від Джорджа Орвелла, Іван Багряний переводить соціально-економічні 

проблеми у площину політики соціалізму і пов'язує її з національною свободою. 

Таким чином, він наголошує на нездатності пересічної людини бути вільною за 

умов зазіхання на її внутрішню та зовнішню свободу. 

Загалом, обидва автори наполягають на пріоритетності внутрішньої свободи 

людини над зовнішньою в умовах соціального та економічного тиску. Вони 



сходяться у думці, що теоретично людина може залишатися вільною, якщо 

почувається такою. 

У третьому розділі «Поетикальний рівень реалізації «волі» в художній 

творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла» вивчається втілення концепції 

«вільної людини» у віршах авторів, особливості її інтерпретації на рівнях тематики, 

образності, стилістики. Розглядається роль символіки свободи у прозі та поезії 

письменників.  

У підрозділі 3.1 «Мотив свободи у поезії громадянського спрямування Івана 

Багряного та Джорджа Орвелла» досліджуються поетикальні засоби вираження 

свободи як лейтмотиву громадянської поезії авторів. Для Івана Багряного і 

Джорджа Орвелла лірика слугує відображенням ідей «вільної людини», проблеми 

співвідношення національної та особистої свобод. Рання громадянська поезія Івана 

Багряного та Джорджа Орвелла характеризується патріотичним піднесенням, 

використанням відомих гасел та закликів. На жанровому рівні поети звертаються до 

гімнів та маршів («Прокинься, молодь Англії» Джорджа Орвелла, «Гімн молоді», 

«Україна», «Гімн республіки», «Марш єдиного народного фронту України» Івана 

Багряного та ін.), для яких визначальним є тісний зв’язок патріотизму, гідності та 

честі як ознак особистої свободи. У пізній ліриці на зміну оптимізму приходять 

цинізм та іронія, що дає підстави для проведення типологічних паралелей на рівнях 

ідей та стилістики. Загалом, поезія авторів раціональна, як зазначають Д. Тейлор, 

Н. Шаповаленко і М. Сподарець, її характеризує публіцистичність як стильова та 

тематична домінанта, що є основою типологічного збігу на поетикальному рівні. 

Ліричні герої громадянської поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла 

осмислюють причини обмеження свободи, вступають у відкритий конфлікт зі 

світом, спрямовуючи свій гнів проти політичних режимів, котрі нехтують 

особистою волею індивіда («Газават», «Собачий бенкет», «Батіг», «Скелька», 

«Антон Біда, Герой Труда» Івана Багряного, «Італійський солдат потис мою руку», 

«Коли Франки втратили свій запал» Джорджа Орвелла). Подібне ідейне 

спрямування творів перетворює їх на своєрідні оди людській гідності, втім лише на 

інтенційному рівні, адже стиль авторів не вирізняється надмірною пафосністю та 

метафоризацією. На жанровому рівні Іван Багряний використовує форму історичної 

поеми («Скелька», «Антон Біда, Герой Труда»), даючи змогу читачеві проводити 

паралелі між подіями твору та реальністю. Іноді його лірика стає сугестивною, 

виражаючи бурю емоцій та почуттів, як-от у поемі «Гуляй-поле», котра вважається 

вершиною поетичної творчості письменника.  

Іван Багряний та Джордж Орвелл через поезію доповнюють концепцію 

«вільної людини» такими конкретними рисами, як цілеспрямованість, відданість, 

патріотизм, почуття власної гідності та свободолюбство. Вони декларують душу 

людини найбільшою цінністю, тим самим вивищуючи внутрішню свободу в 

системі свобод. При цьому в Івана Багряного впевнено домінує національне начало 

і він пропагує високу жертовність заради волі країни, а британець схильний до 

космополітизму.  

Підрозділ 3.2 «Соціальні виміри свободи в поетичній спадщині  Івана 

Багряного та Джорджа Орвелла» розкриває одвічну тягу до волі як природної 



потреби людини. Аналіз соціальної поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла 

виявляє психологічний та тематичний паралелізм, зокрема звернення до 

повсякденних проблем, вибору професії, бідності, цивілізаційного прогресу, релігії 

та проституції. Автори вдаються до возвеличення людини, котра знайшла свій шлях 

у житті, адже це робить її по-своєму вільною від зовнішніх умовностей. При цьому, 

як зауважує М. Сподарець, Іван Багряний творчо переосмислив кордоцентричну 

філософію Г. Сковороди та його ідею «сродної праці» в серії віршів «Мулярі», 

«Бондар», «Ратай», «Годинникар», «Маляр», «Швачка» зі збірки «У поті чола». 

Подібні ідеї висловлював і Джордж Орвелл («Кухар»), що дає змогу говорити про 

типологічний ідейний збіг.  

Характерним для письменників є акцентування негативного впливу 

цивілізації на внутрішню свободу та цілісність особистості. У поезіях «Канів», 

«Люблю», «Чорноземля» Івана Багряного та «Іноді осінніми днями», «По-літньому 

на мить осіннє сонце блисне» Джорджа Орвелла природа протиставляється 

цивілізації, яка символізує неволю людини, а в українського поета є ще й 

метафоричним втіленням комунізму.  

У віршах «Собачий бенкет», «Батіг» Івана Багряного та «Святий Ендрю», 

«Маленький вірш», «Одягнений та неодягнений чоловік» Джорджа Орвелла волю 

обмежують економічний і соціальний фактори. У творах «Роман» Джорджа 

Орвелла і «Блокада», «Аvе Маrіа» Івана Багряного вбачаємо тематичний та ідейний 

збіги, а також подібності на рівні сюжету і образів, адже письменники простежують 

моральне падіння людини, котра стикається із труднощами. Український автор 

покладає відповідальність за деградацію передусім на державу, а для британця 

неприйнятна поведінка скоріше відображає втрату його сучасниками моральних 

орієнтирів. Соціальна лірика поетів, як і громадянська, вирізняється 

нетрадиційними образами і символами, особливою стилістикою, метафорикою, 

високопарною лексикою та просторіччями, запозиченнями і кальками. Вона 

доповнює концепцію «вільної людини» авторів, наголошуючи на збереженні 

внутрішньої свободи через чесну працю, повернення до моралі та протистояння 

негативним впливам.  

У підрозділі 3.3 «Символіка свободи у поезії та прозі письменників» 

розглянуто проблема свободи в ліриці та романах письменників на рівні 

поетикальної імплементації. Автори передають власні інтенції через використання 

як загальновпізнаваних (наприклад, орел, вітер та інші), так і специфічно 

авторських символів свободи (як-от: дзвін, равлик, дракон, поїзд та інші). Джордж 

Орвелл застовує різні набори традиційних та авторських символів у прозі та поезії, 

а для Івана Багряного характерними є «мандрівні» символи (кінь з «Огненного 

кола» та ангел з «Марусі Богуславки» трапляються в романі «Людина біжить над 

прірвою» тощо). Основною їх роллю у творах є забезпечення архітектонічної 

єдності та змістової цілісності, а також підкреслення фундаментальності волі.  

Для Івана Багряного та Джорджа Орвелла також характерне використання 

рефренної символіки свободи як композиційного елементу, що, зазвичай, не 

залежить від рамкових елементів твору, але забезпечує його наповненість і 

цілісність на ідейному рівні. У «1984» Джорджа Орвелла повторення дитячого 



віршика, котрий символізує втрачене минуле та повноту волі, відіграє окрему роль 

у триступеневій структурі антиутопії, позначаючи зав'язку, розвиток та розв'язку 

квесту головного героя. Окрім ідейного навантаження, тобто обмеження та 

вивільнення свободи, рефренна символіка (риба як символ волі та недосяжної мрії в 

«За ковтком повітря», Великий Брат як символ тоталітаризму та постійного 

контролю, щурі як символ паралізуючого страху в «1984» Джорджа Орвелла, 

церковні дзвони як символ надії та внутрішньої свободи в «Марусі Богуславці», 

тигр як символ незламності та сили людського духу і волі в «Тигроловах» Івана 

Багряного) має свою роль і на структурному рівні творів письменників у 

архітектоніці та творенні системи художніх образів. 

У четвертому розділі «Художнє втілення концепції «вільної людини» в 

романістиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла» на матеріалі прози 

письменників досліджується художня реалізація концепції «вільної людини», 

вивчаються цінності, котрі виступають мірилом внутрішньої та зовнішньої свободи, 

визначається їх роль як характеротворчого фактора для героїв авторів.  

У підрозділі 4.1 «Свобода особистості в умовах зовнішнього впливу в 

романах Івана Багряного та Джорджа Орвелла» розглядається залежність волі 

людини від зовнішніх факторів. Аналіз романів «1984», «Ферма тварин» Джорджа 

Орвелла і «Маруся Богуславка», «Сад Гетсиманський» Івана Багряного демонструє 

фатальний вплив тоталітаризму на цілісну особистість та її волю. У творах 

Джорджа Орвелла існування Поліції Думок, бездумне підкоряння системі 

створюють безлике суспільство. Подібну мету – викроїти уніфіковану людину за 

партійним зразком – ставить перед собою і радянська влада з романів Івана 

Багряного. Результат досягається через перманентний пропагандистський вплив на 

маси (промови Наполеона із «Ферми тварин», «новомова» та гасла «Воля – це 

рабство», «Війна – це мир», «Незнання – сила» з антиутопії «1984»), модифікацію 

базових понять (видозміна концептів «зрада» і «державна зрада», прирівнювання їх 

до «інакомислення» в «1984» і «Сад Гетсиманський») та безпосередній фізичний 

тиск. Фактично лейтмотив волі в романах авторів реалізується через прийом 

контрасту. Письменники демонструють невідповідність тоталітарної реальності 

задекларованим ідеалам і доводять, що людина здобуває свободу та право на 

самоствердження саме через протистояння системі, у процесі усвідомлення себе 

вільною.  

Окрім політичного впливу Іван Багряний та Джордж Орвелл звертають увагу 

на релігійний вплив. У романах «Маруся Богуславка» українського письменника та 

«Донька священика», «Дні в Бірмі» британського автора релігія розглядається як 

засіб поневолення чи вивільнення внутрішнього потенціалу. В англійця церква та 

релігія є втіленням деспотичної влади суспільних норм над свідомістю та 

поведінкою людини. Її деструктивний вплив на особисту свободу вивчається на 

прикладі героїні «Доньки священика» – класичної жертви однобокого канонічного 

виховання. Сліпа віра спричиняє глибоку психологічну залежність героїні, котра 

навіть у момент прозріння втікає від здобутої волі, адже не знає, як її реалізувати, і 

не вміє цього зробити. Отже віра та церква виступають факторами штучного 

обмеження свободи людини. Для Івана Багряного у творі «Маруся Богуславка» 



релігія є засобом боротьби з тоталітаризмом, адже віра передбачає свободу думки і 

вибору, котрі стають запорукою внутрішньої волі особистості. Обидва автори 

наголошують, що за будь-якого фізичного чи психологічного тиску визначальною 

рисою вільної людини є здатність залишатися внутрішньо вільною та вірною своїм 

ідеалам. 

У підрозділі 4.2 «Кохання як звільнюючий фактор у романістиці Івана 

Багряного та Джорджа Орвелла» автори визначають кохання як одне з 

найсильніших почуттів, котре сприяє чи, навпаки, стає на шляху самореалізації 

особистості. На матеріалі романів «Тигролови», «Маруся Богуславка» Івана 

Багряного та «Нехай цвіте аспідістра», «1984» Джорджа Орвелла доводиться 

ключова роль любові в духовному розкріпаченні персонажа та його здатності 

боротися за свою свободу. 

Письменники підкреслюють, що любов є основною рушійною силою, що 

змушує героїв переосмислити своє ставлення до світу. Джордж Орвелл дає змогу 

простежити подібну парадигму впливу кохання на персонажів у романах із різним 

хронотопом. Як у соціально-психологічному реалізмі «Нехай цвіте аспідістра», так 

і в антиутопії «1984» герої автора, Гордон Комсток та Розмарі, Вінстон Сміт та 

Джулія, проходять своєрідну духовну еволюцію в боротьбі за свої почуття. Кохання 

служить імпульсом вивільнення прихованого потенціалу. Перша пара протистоїть 

умовностям консервативного британського суспільства, соціально-економічному та 

моральному тиску. Для них кохання стає каталізатором для подолання 

психологічних бар'єрів. У випадку Вінстона та Джулії боротьба ведеться з 

нещадною тоталітарною системою, націленою на будь-який прояв особистих 

почуттів. Любов змушує пару змінити пріоритети. У боротьбі за право бути разом 

вони здобувають загублену внутрішню свободу, а отже, і власні індивідуальності.  

Переважно герої Івана Багряного є сформованими особистостями. Як і в 

творах Джорджа Орвелла, у романах «Маруся Богуславка» та «Тигролови» кохання 

розглядається як джерело натхнення та причина, через яку варто вступити у 

відкритий конфлікт із системою. Однак у творах українського автора воно не 

стільки спричиняє духовне піднесення, скільки пробуджує почуття 

відповідальності та самопожертви. Відповідно, любов виправдовує себе як 

реалізація внутрішньої свободи героїв, але має неоднозначний вплив на їх 

поведінку (Григорій та Наталка із «Тигроловів» вирішують ризикнути і захистити 

своє кохання, а Петро і Ата з «Марусі Богуславки» так і не отримують шансу 

відкрити свої почуття). 

Іван Багряний та Джордж Орвелл використовують любов як «лакмусовий 

папірець», що демонструє можливість існування вільної особистості в тих чи інших 

історичних умовах. Вона слугує першочерговим імпульсом, що надихає людей 

навколо, слугує символом боротьби із системою, а отже, і засобом реалізації як 

внутрішньої, так і зовнішньої свободи людини. Відповідно, кохання є невід'ємною 

складовою концепції «вільної людини» письменників. 

У підрозділі 4.3 «Типологія персонажів романів Івана Багряного та 

Джорджа Орвелла як втілення концепції «вільної людини» розглянуто проекцію 

авторських уявлень про «вільну людину» на їх героїв. Іван Багряний та Джордж 



Орвелл моделюють персонажів із чіткою реалістичною домінантою, 

відштовхуючись від життєвого досвіду, тому їх не можна назвати 

дистанційованими. Зокрема, у романах «Дорога до Віган Піер», «Повернення в 

Каталонію», «За межею в Парижі та Лондоні», створених на основі щоденників, 

Джордж Орвелл практично невіддільний від персонажа. Це визначає композицію 

творів, споглядальну позицію оповідача, відсутність чіткої сюжетної лінії, 

перенасиченість ліричними відступами – рефлексіями автора на соціально-

політичні теми. В інших романах Джордж Орвелл використовує окремі біографічні 

деталі для творення хронотопу, сюжетів та персонажів. Іван Багряний також 

послуговується власною біографією як джерелом натхнення. Практично всі головні 

герої автора проходять нелегкий шлях радянського політичного в'язня та 

дисидента. Найчіткіші біографічні паралелі бачимо в романах «Сад 

Гетсиманський» і «Антон Біда, Герой Труда». Однак було б помилкою назвати 

героїв авторів їх літературними проекціями, адже кожен проходить індивідуальний 

шлях становлення як вільної особистості.  

Герої Джорджа Орвелла, на перший погляд, не належать до одного типу. 

Вони різні за соціальним статусом та особистими характеристиками (Гордон 

Комсток із «Нехай цвіте аспідістра» – невизнаний поет-інтелектуал, Джордж 

Боулінг із «За ковтком повітря» – добродушний комівояжер, Дороті Хеер із 

«Доньки священика» – обмежена донька пастора, Джон Флорі із «Дні в Бірмі» – 

дрібний державний службовець), проте їх об'єднує життєва достовірність. Кожен є 

своєрідним антигероєм із обмеженою зовнішньою чи внутрішньою свободою. 

Персонажі британця еволюціонують, прагнучи стати вільними. Герої дебютних 

романів (Д. Флорі, Д. Хеер) відмовляються від себе, завершуючи життя 

самогубством та вдаючись до ескейпізму в релігію відповідно. Д. Боулінг та 

Г. Комсток приймають конформістські правила, щоб зберегти відносну свободу. І 

лише герої антиутопії «1984» Вінстон Сміт та Джулія повністю проходять складний 

шлях боротьби проти тоталітарної системи за право бути вільними. Їх поразка є 

трагедією, але саме вона стверджує непереможність духу людини. Фактично, через 

далеких від ідеалу «вільної людини» літературних персонажів Джордж Орвелл 

показує можливі виміри свободи та їх значення.  

Герої Івана Багряного, навпаки, є художньою реалізацією авторського ідеалу 

«вільної людини», уособленням типу борця. Максим Колот із «Людина біжить над 

прірвою», Андрій Чумак із «Саду Гетсиманського», Григорій Многогрішний із 

«Тигроловів», Петро Сміян із «Марусі Богуславки» та «Огненного кола» дуже 

схожі у своїх характеристиках та світоглядних ідеалах. Кожен із цих «сталевих 

героїв» Івана Багряного – цілісна особистість із вродженим прагненням волі, 

глибокою моральністю, мудрістю, мужністю, рішучістю, жертовністю та 

гуманізмом. Вони готові боротись за свої переконання, незалежно від сили 

зовнішнього тиску чи обмежень. Особливе місце в їх житті займає патріотизм, 

адже, на думку автора, людина не може почуватися вільною, якщо її народ 

страждає від гніту. Відстоюючи право на волю, герої Івана Багряного проявляють 

свої найкращі риси, тому можна ствердити, що вони проходять свій шлях еволюції 

свободи. 



Таким чином, персонажі Джорджа Орвелла та Івана Багряного по-своєму 

втілюють концепцію «вільної людини». Основний типологічний збіг вбачаємо в 

акцентуванні домінантності внутрішньої свободи над зовнішньою свободою і 

свободою дії, а також у залежності волі людини передусім від неї самої. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнюються основні результати дослідження. 

Для літературного процесу ХХ століття характерне переосмислення вічних 

аксіологічних цінностей, сприйняття яких змінюється під впливом суспільно-

політичних катаклізмів. Світові війни, тоталітаризм, загострення антигуманних 

процесів знайшли вираження в художній творчості, окреслюючи насущні проблеми 

доби та їх вплив на людину. В українській та британській літературах цього періоду 

особливе місце займають Іван Багряний та Джордж Орвелл. Провідною темою їх 

творчості є всебічна свобода людини та боротьба за неї. У загальнофілософському 

аспекті «вільною» є особистість, здатна реалізувати свої зовнішню та внутрішню 

свободи. Однак історичні обставини та авторське сприйняття безперечно 

видозмінюють таку ідеальну модель. Це дає підстави стверджувати існування у 

творах Івана Багряного та Джорджа Орвелла авторської концепції «вільної 

людини», яка реалізується передусім на тематичному та ідейному рівнях. У 

публіцистиці, поезії та прозі автори інтерпретують різні аспекти свободи, саме тому 

їх концепція «вільної людини» є збірним феноменом.  

У публіцистичних творах Іван Багряний і Джордж Орвелл звертаються до 

проблем особистої свободи слова та думки, національної та соціальної 

самореалізації як базових складових волі. Автори ніби проектують ідеальну модель 

«вільної людини» на конкретні історично-суспільні обставини і демонструють 

обмеження свободи людини як при тоталітаризмі, так і при демократії, хоча й 

пояснюють це різними причинами. Вони визначають державний, ідеологічний та 

фінансовий впливи як основні фактори обмеження свободи слова та автора, що є 

основою типологічного збігу в їх інтерпретації волі. Національна свобода 

розглядається письменниками передусім у контексті ствердження права кожної 

нації на самовизначення, а також через призму національного шовінізму. При 

цьому для Івана Багряного вона є базовою у формуванні концепції «вільної 

людини», а для Джорджа Орвелла національна свобода відіграє роль складової 

загальної свободи людини в антитоталітарній боротьбі. Окрему увагу письменники 

приділяють соціальній та економічній свободі. Їх обмеження трактується як 

негативний фактор впливу на самореалізацію особистості, втім автори зазначають, 

що людина може бути вільною, якщо соціально-економічний тиск стосується 

зовнішньої, а не внутрішньої свободи індивіда.  

Концепція «вільної людини» знаходить своє вираження також у поезії 

авторів. Схожість їх громадянської та соціальної лірики виявляється не лише на 

стильовому рівні (через такі риси, як публіцистичність, сатиричність та 

іронічність), а й передусім на ідейному та тематичному рівнях. Письменники 

торкаються соціальної проблематики, художньо переосмислюють боротьбу 

духовного і матеріального, а отже, розглядають питання внутрішньої та зовнішньої 

волі людини. Типологічним збігом у цьому контексті вважаємо обопільну віру 



Івана Багряного та Джорджа Орвелла в непереможність людського духу як 

основної риси «вільної людини». Однак у реалізації ідей Іван Багряний іде від 

національного до загальнолюдського, тісно пов'язуючи національну проблематику 

із соціальною, а Джордж Орвелл тяжіє до інтернаціоналізму, що становить основну 

типологічну розбіжність. Також відмінністю поезії є емоційна основа, зокрема 

протиставлення оптимізму Івана Багряного прагматизму Джорджа Орвелла. 

Окрім ідейних і тематичних збігів у прозі та поезії авторів констатуємо також 

подібність на структурному рівні, зокрема використання письменниками однакових 

засобів збереження архітектонічної єдності творів. Поруч зі схожістю наскрізної 

образності лірики та романістики, автори звертаються до рефренної символіки як 

носія ключової ідеї твору, що, окрім забезпечення ідейної цілісності твору, 

провокує пошук імпліцитної інформації.  

У романістиці Івана Багряного і Джорджа Орвелла концепція «вільної 

людини» втілюється через низку літературних засобів та явищ, котрі окреслюють 

обмежуючі та звільнюючі фактори свободи. Автори наголошують, що тоталітаризм 

перетворює людину на предмет маніпулювання, а отже, лише внутрішня свобода 

здатна визначити її сутність. Окремим фактором Іван Багряний та Джордж Орвелл 

називають кохання, котре, як прояв внутрішньої свободи, стає засобом боротьби із 

системою, каталізатором якісних змін, рушійною силою, що спонукає героїв до 

духовного розкріпачення.  

Типологічне вивчення головних героїв романів Івана Багряного та Джорджа 

Орвелла дає змогу виявити, що обидва автори використовують біографізм як точку 

опори для творення літературних характерів, що є збігом на ідейному та 

композиційному рівнях. Кожен із центральних персонажів Івана Багряного та 

Джорджа Орвелла є своєрідним втіленням концепції «вільної людини» 

відповідного автора. Жодного персонажа Джорджа Орвелла не можна вважати 

«вільним» в універсальному значенні цього слова, адже його позиція визначається 

на рівні «конформіст-нонконформіст». Фактично, британець зображає антигероїв, 

позбавлених головної цінності – внутрішньої свободи, тобто він стверджує через 

заперечення. Для героїв Івана Багряного внутрішня свобода також є вихідною 

точкою характеротворення. Усі вони – цілісні особистості із загостреним відчуттям 

свободи і справедливості, чию волю неможливо зламати навіть в умовах фізичного 

та психологічного тиску. Головна типологічна відмінність полягає в незмінному 

ототожненні персонажами Івана Багряного власної свободи з національною, чого не 

простежується в романістиці Джорджа Орвелла. Таким чином, через власних героїв 

письменники проектують авторське бачення «вільної особистості», сформованої в 

певних соціально-історичних умовах.  

Концепція «вільної людини» реалізується як у публіцистичній, так і в 

художній творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла. Їх авторське сприйняття 

волі акцентує домінування внутрішньої свободи в системі решти свобод, адже 

духовна цілісність є основною передумовою здобуття людиною волі в її 

універсальному значенні. Таким чином, Іван Багряний та Джордж Орвелл 

синхронно переосмислюють одну з найбільших цінностей людського життя в 

рамках антитоталітарного дискурсу, відповідаючи своєю творчістю на нагальні 



потреби та проблеми сучасного їм суспільства, а також даючи змогу простежити 

паралелізм українського і британського літературних процесів свого періоду.  
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АНОТАЦІЯ 

Кобута С.С. Концепція «вільної людини» у творчості Івана Багряного та 

Джорджа Орвелла. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено вивченню концепції «вільної людини» у творчості 

Івана Багряного та Джорджа Орвелла. Подібність світосприйняття письменників, 

їхній вибір волі основним об’єктом літературного переосмислення дають підстави 

для компаративного вивчення авторського спадку в синхронії.  

Концепція «вільної людини» Івана Багряного та Джорджа Орвелла 

розглядається в рамках антитоталітарного дискурсу. У публіцистиці, прозі та поезії 

авторів розкриваються особистий, національний та соціальний вектори свободи, 

забезпечуючи збірність цього феномену. Вивчається художня специфіка втілення 

цих елементів у публіцистичній і художній спадщині письменників на 

тематичному, ідейному, поетикальному та композиційному рівнях. Доводиться, що 

концепція «вільної людини» Івана Багряного і Джорджа Орвелла забезпечує ідейну 

єдність та цілісність їх творчості, реалізуючись через комплекс художніх засобів та 

парадигми традиційних образів романістики авторів. Порівняльно-типологічний 

аналіз концепції «вільної людини» Івана Багряного та Джорджа Орвелла 

демонструє домінування внутрішньої свободи в системі свобод людини, у чому й 

полягає основний типологічний збіг. Духовна цілісність є головною передумовою 

здобуття людиною волі в її універсальному значенні.  

Ключові слова: внутрішня свобода, воля, гідність, Джордж Орвелл, зовнішня 

свобода, Іван Багряний, концепція «вільної людини», тоталітаризм,. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кобута С.С. Концепция «свободного человека» в творчестве Джорджа 

Оруэлла и Ивана Багряного. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертационное исследование посвящено изучению концепции «свободного 

человека» в творчестве Ивана Багряного и Джорджа Оруэлла. Основой 

литературного сравнения двух писателей в синхронии является параллелизм 

биографий и творческих путей авторов, а также их выбор свободы человека 

главным объектом литературной интерпретации. 



Концепция «свободного человека» Ивана Багряного и Джорджа Оруэлла 

изучается с точки зрения их антитоталитарного дискурса. В своей публицистике, 

прозе и лирике писатели обращают внимание на личную, национальную и 

социальную стороны свободы, что свидетельствует об многогранности этого 

феномена. Данные элементы художественно перевоплощаются на тематическом, 

идейном, поэтикальном и композиционном уровнях. Таким образом, концепция 

«свободного человека» Ивана Багряного и Джорджа Оруэлла, благодаря комплексу 

художественных приёмов и традиционных образов, обеспечивает идейное единство 

их творчества.  

Ключевые слова: внешняя свобода, внутренняя свобода, Джордж Оруэлл, 

достоинство, Иван Багряный, концепция «свободного человека», свобода, 

тоталитаризм,. 

 

SUMMARY 

Kobuta S. The «free person» conception in the literary works of Ivan 

Bahrjanyj and George Orwell. – Manuscript.  

The thesis for the scholarly degree of Candidate of Phililogy in specialty 10.01.05 – 

Comparative Literature Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis studies the "free person" conception in the literary works of Ivan 

Bahrjanyj and George Orwell. Both authors are notorious writers of the XX century 

known not only for their literary merits but also for their public position which found its 

substantial implementation in their literary works. These two men lived in the time of rise 

and flourishing of destructive political regimes, witnessed the substantial impact of the 

latter ones on both the political map of the world and policy of the majority of countries, 

and they fought against it by literary means. This is the main reason why Ivan Bahrjanyj 

and George Orwell's creative writings (critical articles, pamphlets, novels and even 

poetry) are often studied in the context of anti-totalitarianism. The fact that these two 

authors interpret the problem of a free person, as well as the problem of freedom and 

personal freedom, as one of their central topics, allows us to deduce the existence of a 

"free person" conception in the literary works of the writers. 

The thesis deals with the literary aspects of the realization of the above-mentioned 

conception in the publicistics and artistic texts of Ivan Bahrjanyj and George Orwell. It 

discovers typological similarities and differences of the freedom interpretation as well as 

it studies the artistic means of their rendering. Some of the mentioned aspects of freedom 

and human liberties are better conveyed in the publicist works of the authors, which are 

mainly aimed at a revelation of drawbacks of the totalitarian regimes and on a criticism of 

the political models, which limit people's freedom. Ivan Bahrjanyj and George Orwell get 

particularly interested in a personal freedom of a person, their social and national 

liberties. They consider possibilities of their fulfillment in both post-imperial British 

society and the Soviet state. The comparison of the writers' approaches to the problem of 

freedom shows us striking similarities both on the level of themes and ideas, style and on 

the level of images. To some extent in their publicist works the Ukrainian and English 



authors touch upon a limited number of problems connected with realization of freedom, 

but these problems are the crucial ones.  

In their literary works Ivan Bahrjanyj and George Orwell allow themselves a 

versatile approach to freedom. Feeling the importance of this subject in the post-war and 

in-between war world, they are prone to test different aspects of a human's freedom in 

different situations, including the extreme ones. That is the reason why the thesis 

examines and compares the authors' "free person" conception on the thematic, symbolic, 

poetical and stylistic levels. This is the way a "free person" conception ensures thematic 

unity of the literary works by Ivan Bahrjanyj and George Orwell.  

The "free person" conception the way it is seen and understood by the two authors 

is embodied in the main characters of their novels, plays, stories and even in their poems. 

The characters of the British writer belong to the type of the anti-hero who goes along the 

difficult path freedom but usually gives up on his way. The Ukrainian writer depicts an 

artistic "free person". His characters are as close to the authors ideal as it is possible, and 

they usually prove themselves through their fight for freedom. One might say that both 

writers show some freedom evolution in their novels. Generally they declare the triumph 

of inner freedom in the complex of human liberties and this is the main prove of the 

typological unity of the authors' literary works.   

Key words: «free person» conception, George Orwell, Ivan Bahrjanyj, liberty, 

freedom, inner freedom, external freedom, totalitarianism, dignity. 
 

 


